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Közérdekű bejelentésként felkérem dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter urat, hogy az általam képviselt  
Agroanalízis gmk helyett, mint közérdekű büntetőpert is folytattassa le a 2.P.20.129/1993. számon a Fővárosi  
Bíróságnál indított kárelhárítási díjpert. Ugyanis 1993 óta akadályozzák az érdemi tárgyalását a nyilvánvaló  
bűncselekményeket nem bűncselekménynek hazudó ügyészek és bírák. Folyamatosan akadályozzák az emiatt  
az ügyészségek és bíróságok ellen indított további pereket is. Jelenleg a Nógrád Megyei Bíróság halogatja, s  
közben kísérletek történnek, hogy kényszertörléssel eltüntessék a cégjegyzékből a végelszámolóként általam  
képviselt kárelhárító gmk-t, az I.r. felperest.  A Gmk kényszertöröltetés elleni fellebbezésem ellenjegyzésére a  
tisztességes cégbíró kirendelt ügyvédet javasolt. Azonban  a Kormányhivatal elutasította a kirendelt ügyvéd  
biztosítást. Mellékelem a cégbírósághoz benyújtott és a kormányhivatalhoz benyújtott  fellebbezéseimet is.  

Budapest, 2015. 05. 05. Tejfalussy András
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A www.tejfalussy.com honlapomon is közzétett jelen nyilvános közérdekű bejelentésemről másolatot kapnak:
Állampolgári Alapjogok Biztosa, Nógrád Megyei Bíróság elnöke és a Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága.

Kapcsolódó további mellékletek: cegbirosag-tajekoztatas-att-150411 és cegbirosag-tajekoztatas-att150306b
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  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest V., Nádor u. 28.
1363 Budapest, Pf.:17.                  Hivatkozás: Cg.01-04-23575, Cgt.01-14-011887/4.

  Tisztelt Cégbíróság!

 Kérem,  hogy  a  t.  Cégbíróság  a  saját  hatáskörében  szíveskedjék  elbírálni  a  végelszámolás 
leállítása  elleni  fellebbezésemet.  Szíveskedjenek  azt  is  figyelembe  venni,  hogy  részemről 
folyamatosan tájékoztattam a t. Cégbíróságot a jogsértő ügyészek által 93 óta akadályozott perek 
általam intézéséről. És azt is kérem figyelembe venni, hogy az ügyészek jogsértően bűnpártolják a 
PKKB 13.B.24.211/1993/2. végzésében felsorolt, a mérések alapján általunk leleplezett életellenes 
bűnök elkövetőit is, de a devizahitelezési bankári csaláshoz hasonló jellegű, visszafizethetetlen 
„humusztermelési hitel” bankári csalásai megszervezőit és elkövetőit is. 

 Végelszámolóként  kötelességem,  s  a  korábbi  gmk-tag-mivoltomból  eredő  jogutódlási  jogom 
alapján is jogom van (kellene legyen) behajtani a gmk-felé tartozásokat azoktól, akik helyett óriási 
károkat hárítottunk el a gmk tevékenységei során, s a gmk eredményei alapján a mai napig is. 
Nem az én hibám, hogy a gmk-nak már nincs vállalkozási bevétele, s hogy nekem sincs. Megírtam 
ugyan a végelszámolás megszüntetése elleni fellebbezést, de nincs pénzem illetékre és fizetett 
ügyvédre. Egyébként sem értem, hogy miért kell megszüntetni a gmk végelszámolást, amikor én 
rendszeresen  tájékoztattam  a  t.  Cégbíróságot  a  gmk-felé  pénzekkel  tartozókkal  szemben  vitt 
perekről. Véleményem szerint méltánytalan diszkrimináció is lenne, ha az önhibámon kívül 1993 
óta érdemi tárgyalás nélkül elhúzódó perek lezárulása előtt a végelszámolás letiltásával bármely 
októl  lehetetlenítenék  a  felénk  tartozók  ellen  általam  előbb  gmk  elnökként,  majd  gmk 
végelszámolóként indított pereket.     
 Szeretném  jelezni,  hogy  a  Budapesti  Főváros  Kormányhivatala  Igazságügyi  Szolgálata  Jogi 
Segítségnyújtó Osztálya már nem az Önök által ismert címen található, hanem a 1111 Bp XI. Pirelli 
Kornélia u. 4. címen. Miután 2015. április 09-én sikerült megtalálnom őket, a fentiekhez hasonló 
indokolást  írtam rá a fővárosi megyei igazságügyi szolgálati  nyomtatványra is.  Dr.  Koch Zsófia 
szerint, akinél előterjesztettem a kérelmemet (lásd a nála benyújtott beadványom lapjait), nekik 
tilos ingyenes ügyvédet cégügyekben kirendelni. Ezt ők 15 nap határidővel tudják írásba foglalni. 
  
  Kérem,  hogy  a  t.  Cégbíróság  szíveskedjék  igazolni,  hogy  én,  mint  a  gmk  cég  volt  tagja 
természetes személy jogutóda vagyok a cégnek. (A gmk természetes személyek nevesített polgári 
jogi társasága.) Ez esetben jogutód magánszemélyként is tudom folytatni a gmk vezetőként, majd 
gmk végelszámolóként indított pereket, s ha majd ezt elfogadta a Nógrád Megyei Bíróság, ahol 
jelenleg a per folyamatban van, károkozási következmények nélkül is meg lehet szüntetni a gmk-t.

  Ezúton is köszönöm a t. Cégbíróság türelmét, amivel lehetővé tette az igazság érvényesítési 
próbálkozásaimat. 

  Mellékletek: 1./ 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzés, 2./ Igazolás az előző cégbírósági fellebbezés 
másolatának a Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi Segítségnyújtó Osztálya, dr. Koch Zsófia 
úrhölgy által történt átvételéről. 3./ Az  általam kitöltött nyomtatvány Jogi Segítségnyújtó Osztálytól 
visszakapott 1., 2. és utolsó lapja, 2015. ápr. 09-i iktatással az 1. oldalán. 

Budapest, 2015. 04. 11.  Tisztelettel: Tejfalussy András 
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Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest, V., Nádor u. 28.                                                         
1363 Budapest, Pf.:17.

Hivatkozás: Cg.01-04-231575, Cgt. 01-14-011887/4.
Tisztelt Cégbíróság!

Válasz a 2014. 02. 21-én érkezett Cgt. 01-14-011887/4. végzésre. 

Bejelentem, hogy nincs pénzem ügyvédre. Megpróbáltam felkérni a dr.  Gaudi Nagy Tamás ügyvéd urat,  
hogy vállalja el a Nógrád Megyei Bírósági pervitelt, és az azzal összefüggő jogi ügyviteleket. Miután főbb 
vonalakban ismertettem vele az ügyet,  úgy nyilatkozott,  hogy csak akkor tud pervitelt  vállalni,  ha előre 
befizetek az irodája ügyviteli költségeire 300.000-Ft-ot. A t. Cégbíróság által kért ügyvédi ellenjegyzéshez 
sincs  pénzem.  Erre  való tekintettel  kérem,  hogy szíveskedjenek hivatalból  kirendelni  egy ügyvédet,  aki 
ellenjegyzi az általam benyújtott fellebbezést.

További tájékoztatás az illetékfeljegyzési jog és kirendelt ügyvédhez való jog elbírálásához 

Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató: Nincs ilyen szolgáltatónk, amióta a III. ker. OTP 
fiók leemelte magának a társaságunk részére az INNOFINANCE Innovációs Pénzintézet által a velem kötött 
szerződés  alapján  átutalt  összeget  (melléklet-2).  A számlameglopást  a  Budapesti  I-XII.  Ker.  ügyészség 
vezetője hamis irata fedezi. Azzal, hogy az én tartozásomnak hazudja a számlán volt összeget (melléklet-3.).  
A számlánk OTP-sek által meglopása óta nincs gmk-s bevételünk. Emiatt nem nyitottunk másik számlát. 

Az Agroanalízis gmk-nak nincs külső tartozása. A felénk tartozások: 1./Az OTP tartozik kifizetni a fenti 
számlánkról általuk eltulajdonított összeget és kamatait.  2./Az OTP a visszafizethetetlen „gilisztavásárlási” 
hitel felvételére felbiztatási csalás általam/általunk leállítása alapján a 2.P.20.129/1993. Fővárosi Bíróság sz.  
perben alperes és a bejelentett 100.000.000.-Ft és kamatai kárelhárítás díjjal is tartozik felénk (melléklet-4.). 
3./A Magyar Állam alperes is tartozik kárelhárítási díjakkal tartozik felénk. És nem csak a gilisztavásárlás  
hitelezési  csalási  ügyben.  Azért  is  tartozik felénk,  mert  a  szabadalmaim szerinti  hatás-vizsgáló  mérések 
alapján lelepleztük és lecsökkentettük a mérgező kálisóval műtrágyázással és élelmiszer mérgezéssel általuk  
okozott népegészségügyi kárt. Mivel a károkozási csalások elkövetői bűncselekményekkel okozták a kárt, a 
kárelhárítási díj kifizetési kötelezettség pontosabb körülhatárolásához az ügyészek kellett volna segítsenek. 
Az ügyészek azonban ahelyett, hogy segítettek volna, összefogtak ellenem a károkozókkal, meghamisították 
a bizonyítékok jelentését és ezúton leállították a  13.B.24.211/1993/2. PKKB végzés alapján a rendőrségen 
sikeresen folyó nyomozást. Később pedig (1997.09.10.) összevertek, az ügyészek és egy általuk felbujtott  
váci  bíró  által  rám uszított  rendőrök.  Ezen  katonai  és  ügyészi,  bírói  bűncselekmények  büntetőbírósági  
vizsgálata után szeretném majd, akkor tudom majd a Fejér Megyei Bíróság által kirendelt (akkoriban) segítő 
ügyvéddel összeállított  társasági tagi és társasági kereseti  követeléseinket pontosítani.  Azokat,  amelyek a  
Nógrád Megyei Bírósághoz átkerültek és amelyek letárgyalását a bűnözőket bűnpártoló ügyészek gátolják. 

Az Agroanalízis  gmk-nak sosem volt  ingatlana.  Jelentős  ingósága sincs. A társaság működéséhez én 
hiteleztem az ingatlanaim használati jogát, én hiteleztem a szerzői jogaimon alapuló licenc használatokat és a 
végelszámolói munkám költségeit is. 

Szeretném kérni a végelszámolás fellebbezési eljárás nélkül is meghosszabbítását, ugyanis nem tehetek arról,  
hogy hazánkban az ügyészek szabadon bűnsegédkezhetnek a csaló hitelezőknek és élelmiszer-mérgezőknek. 

Verőce, 2015. 03. 06.  Tisztelettel: Tejfalussy András
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Melléklet-1.
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Melléklet-2.
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Melléklet-3.
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Melléklet-4.
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feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu

másolatot kap:András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>

titkos másolat:

András Tejfalussy <tudomanyosrendorsegpjt@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>;
ujvizforras <ujvizforras@freemail.hu>;
ankabeka <ankabeka@freemail.hu>;
boroczzsuzsanna <boroczzsuzsanna@freemail.hu>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>

dátum:2015. március 8. 12:46
tárgy:Válasz a 2014. 02. 21-én érkezett Cgt. 01-14-011887/4. végzésre.
küldő:gmail.com

- - - - - - - - 

feladó:András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

másolatot kap:

isz.jso@bfkh.hu;
nograd@birosag.nograd.hu;
panasz <panasz@ajbh.hu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>

dátum:2015. június 5. 21:57

tárgy:

Közérdekű bejelentésként felkérem dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter urat, hogy az általam képviselt 
Agroanalízis gmk helyett, mint közérdekű büntetőpert is folytattassa le a 2.P.20.129/1993. számon a Fővárosi 
Bíróságnál indított kárelhárítási díjpert. Ugyanis 1993 óta akadályozzák az érdemi tárgyalását a nyilvánvaló 
bűncselekményeket nem bűncselekménynek hazudó ügyészek és bírák . . .

küldő:gmail.com
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